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1. MDIC 

MDIC lança edital para selecionar nova instituição executora do InovAtiva 
Brasil 

 
25 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 
InovAtiva Brasil é o maior e mais abrangente programa de aceleração de 
startups do país 
 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) lançou o 
Edital de Chamamento Público para selecionar instituição interessada em 
celebrar Termo de Colaboração para a execução do programa InovAtiva Brasil. 

Criado em 2013 pelo MDIC e realizado pelo Ministério em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o 
InovAtiva Brasil é o maior e mais abrangente programa de aceleração de 
startups do país. O programa oferece, sem nenhum custo, capacitação, 
mentoria e conexão a empreendedores inovadores iniciantes. 

Desde 2015, o InovAtiva Brasil é realizado por Convênio entre o 
Ministério e a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras 
(CERTI). O Convênio atual se encerra em dezembro de 2017, e o novo Termo 
de Colaboração visa dar continuidade à execução do programa nos próximos 
anos. 

O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio à 
administração pública federal para a execução do Programa InovAtiva Brasil, 
que oferece gratuitamente a empreendedores de todo o país um programa de 
aceleração de negócios inovadores iniciantes (startups) com atividades de 
capacitação, mentoria e conexão com o mercado. 

São objetivos específicos da parceria: 
a) Dar continuidade às atividades do InovAtiva Brasil no período de 

vigência do Termo de colaboração, considerando o exitoso histórico do 
programa desde 2013; 

b) Fortalecer o apoio do programa às startups na etapa de conexão 
delas com aceleradoras privadas, investidores, grandes empresas e clientes, 
após a apresentação no Demoday InovAtiva; 

c) Ampliar o número de startups brasileiras preparadas para receber 
rodadas de investimento e realizarem negócios com grandes empresas; 

d) Promover a internacionalização das startups brasileiras. 
Entre as atividades a serem desempenhadas, destacam-se: 
a) Organizar, a partir de diretrizes da equipe técnica do MDIC, os 

conteúdos online de capacitação a empreendedores de startups e a seleção de 
novos conteúdos que venham a ser disponibilizados por parceiros do 
programa; 
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b) Executar, a partir de diretrizes da equipe técnica do MDIC, o processo 
de avaliação e seleção das startups inscritas no Programa para entrada no 
Ciclo de aceleração do InovAtiva, em que terão acesso às atividades de 
mentoria e conexão com potenciais investidores, clientes e parceiros; 

c) Gerir e expandir a rede de mentores InovAtiva, que participam como 
voluntários no programa para orientar os empreendedores das startups 
selecionadas durante o processo de aceleração em questões relacionadas à 
gestão do negócio e à preparação para captação de investimento – hoje, o 
InovAtiva conta com cerca de 650 mentores, entre empreendedores de 
sucesso, executivos de médias e grandes empresas, investidores e consultores 
de estratégia empresarial 

d) Coordenar e monitorar o processo de mentorias individuais do 
InovAtiva Brasil, que consiste em: 

(i) entrevistar os empreendedores das startups selecionadas; 
(ii) a partir dessa conversa, das demais informações disponíveis sobre a 

empresa e a indicação de mentores feita pela plataforma de mentoria do 
InovAtiva, indicar o melhor mentor para cada startup; 

(iii) acompanhar a confirmação do mentor e fazer nova indicação houver 
recusa ou demora na confirmação do mentor; e 

(iv) prestar suporte contínuo aos empreendedores e mentores durante o 
processo de mentoria, tirando dúvidas e substituindo o mentor quando 
necessário; 

e) Executar a organização dos eventos Bootcamp final e Demoday 
InovAtiva, que encerram a Etapa 2 do programa e abrangem as seguintes 
atividade: 

(i) convidar e confirmar mentores, investidores e executivos de grandes 
empresas para as sessões de mentorias individuais e para as bancas de 
simulação de pitch das startups no Bootcamp final, e para as bancas de 
apresentação do Demoday InovAtiva; 

(ii) organizar a grade de mentorias individuais de cada umas das 
startups participantes com os mentores convidados no Bootcamp; 

(iii) divulgar aos empreendedores e mentores participantes a 
programação do evento; 

(iv) convidar especialistas de mercado para as oficinas e workshops 
temáticos a serem realizados no Bootcamp; 

(v) executar os três dias de evento sob a coordenação da equipe técnica 
do MDIC; 

f) Gerir a página eletrônica, as páginas em redes sociais, a plataforma 
tecnológica do programa – que contempla a publicação de conteúdos de 
capacitação online, a abertura de inscrições de projetos, a coordenação do 
processo de avaliação e seleção das startups inscritas, a publicação de 
notícias e artigos no blog e redes sociais, a organização dos eventos 
presenciais do InovAtiva utilizando o sistema online de eventos próprio do 
programa, o monitoramento do processo de mentoria e das conexões entre 
empreendedores e mentores, entre outras atividades – e coordenar o 
desenvolvimento de novas funcionalidades que sejam necessárias nesses 
sistemas; 
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g) Prestar atendimento e suporte às startups selecionadas durante o 
processo de aceleração, o que inclui toda a comunicação com os 
empreendedores participantes por meio eletrônico e telefônico; 

h) Atuar no aprofundamento das parcerias do InovAtiva Brasil e das 
ações para conexão das empresas participantes do programa com 
investidores, cadeia de valor de grandes empresas, outras aceleradoras de 
startups, incubadoras de empresas, comunidades locais de empreendedores e 
instrumentos públicos e privados de apoio ao empreendedorismo inovador; 

i) Atuar, sob a coordenação da equipe técnica do MDIC, no processo de 
integração das atividades do InovAtiva Brasil com os programas e ações de 
apoio a startups do Sebrae e de outros parceiros do programa; 

j) Dar suporte às iniciativas para promoção da internacionalização de 
startups que tenham participação do InovAtiva Brasil diretamente ou em 
parceria com outros órgãos de governo. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2826 

 
Voltar ao índice  

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2826
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2. Crédito e Financiamento 

Cresce intenção de investimentos de micro e pequeno empresários 

 
25 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A intenção dos micro e pequenos empresários brasileiros de fazer algum 
investimento no próprio negócio nos próximos três meses subiu de 19% para 
27% entre setembro de 2016 e o mesmo mês deste ano. A conclusão é de 
pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todo o território 
nacional. O índice supera o patamar verificado em setembro de 2015, que foi 
de 24%. 

Daqueles que preveem investir, 45% são motivados pela expectativa de 
aumento nas vendas em razão da aproximação do fim do ano e da percepção 
de que a intenção de compra do consumidor melhorou. Outros 20% já sentiram 
melhora na demanda e procuram atender a esse crescimento. 

No outro extremo, 47% dos que não pretendem investir consideram que 
não têm necessidade momentânea, 25% ainda se sentem afetados pela crise e 
12% esperam retorno de investimentos recentes. 

Honório Pinheiro, presidente da CNDL, considera a mudança de 
perspectiva dos empresários ainda tímida, mas que faz parte da retomada lenta 
e gradual da economia. “O ritmo de melhora da confiança ainda é muito sutil, 
mas esse é mais um dos sinais que mostram que os setores do comércio e 
serviços vislumbram um fim de ano com vendas melhores e movimento mais 
aquecido”, afirma ele. “A partir do momento em que observarmos quedas reais 
dos juros e um ambiente econômico mais estável, haverá certamente um 
estímulo maior ao investimento”. 

Com foco nas vendas de fim de ano, a ampliação dos estoques é o 
principal destino dos investimentos, com 33%. Em seguida aparecem 
divulgação – com mídia e propaganda – (23%), reforma de instalações (23%), 
compra de equipamentos e maquinário (20%) e ampliação de portfólio (14%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/cresce-intencao-de-
investimento-de-micro-e-pequeno-empresarios 
 

Voltar ao índice  
 

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/cresce-intencao-de-investimento-de-micro-e-pequeno-empresarios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/cresce-intencao-de-investimento-de-micro-e-pequeno-empresarios
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3. Serviços - Bancos 

Copom reduz juros básicos para 7,5% ao ano, próximo do menor nível da 
história 

 

25 de Outubro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Pela nona vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros básicos da 

economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu 
hoje (25) a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, de 8,25% ao ano para 7,5% ao 
ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. 

Com a redução de hoje, a Selic iguala-se ao nível de maio de 2013, 
quando também estava em 7,5% ao ano. De outubro de 2012 a abril de 2013, a 
taxa foi mantida em 7,25% ao ano, no menor nível da história, e passou a ser 
reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. 
Somente em outubro do ano passado, o Copom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia. 

Em comunicado, o Copom informou que a conjuntura econômica prevê 
que os juros continuarão abaixo da taxa estrutural (juros necessários para 
segurar a inflação) por algum tempo. Segundo o BC, somente a aprovação das 
reformas estruturais poderá garantir a manutenção dos juros em níveis baixos 
por longo tempo. 

Nas últimas quatro reuniões, o Copom reduziu a taxa em 1 ponto 
percentual. No encontro de hoje, o ritmo de corte caiu para 0,75 ponto. De 
acordo com o comunicado, a intensidade do corte pode cair ainda mais nas 
próximas reuniões. “Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua 
conforme esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê 
vê, neste momento, como adequada uma redução moderada na magnitude de 
flexibilização monetária”, destacou o Banco Central. 

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob 
controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o IPCA ficou em 0,16% em setembro, próximo da mínima 
histórica de 0,08% registrada em setembro do ano passado. 

Nos 12 meses terminados em setembro, o IPCA acumula 2,54%, a 
menor taxa em 12 meses desde fevereiro de 1999. Até o ano passado, o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecia meta de inflação de 4,5%, 
com margem de tolerância de 2 pontos, podendo chegar a 6,5%. Para este 
ano, o CMN reduziu a margem de tolerância para 1,5 ponto percentual. A 
inflação, portanto, não poderá superar 6% neste ano nem ficar abaixo de 3%. 

Inflação 
No Relatório de Inflação, divulgado no fim de setembro pelo Banco 

Central, a autoridade monetária estima que o IPCA encerrará 2017 em 3,2%. 
De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras 
divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 3,06%, mesmo 
com os aumentos recentes nos preços dos combustíveis. 
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Até agosto do ano passado, o impacto de preços administrados, como a 

elevação de tarifas públicas; e o de alimentos como feijão e leite contribuiu 
para a manutenção dos índices de preços em níveis altos. De lá para cá, no 
entanto, a inflação começou a cair por causa da recessão econômica e da 
queda do dólar. 

Crédito mais barato 
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros menores 

barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de 
baixa atividade econômica. Segundo o boletim Focus, os analistas econômicos 
projetam crescimento de 0,73% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens 
e serviços produzidos pelo país) em 2017. A estimativa está em linha com o 
último Relatório de Inflação, divulgado em setembro, no qual o BC projetava 
expansão da economia de 0,7% este ano. 

A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para 
as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco 
Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros 
mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros 
básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas 
enfraquece o controle da inflação. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/copom-reduz-juros-
basicos-para-75-proximo-do-menor-nivel-da 
 

Voltar ao índice 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/copom-reduz-juros-basicos-para-75-proximo-do-menor-nivel-da
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/copom-reduz-juros-basicos-para-75-proximo-do-menor-nivel-da
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Índice Nacional de Custo da Construção avança em outubro 

 
26 de Outubro de 2017 

Fonte: IBRE 
 
O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou, em 

outubro, taxa de variação de 0,19%, acima do resultado do mês anterior, de 
0,14%. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou 
variação de 0,44%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,37%. O índice 
referente à Mão de Obra registrou variação de     -0,01%. No mês anterior, a 
taxa de variação foi de -0,04%. O INCC-M é calculado com base nos preços 
coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. 

Materiais, Equipamentos e Serviços 
No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, o índice correspondente a 

Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,54%. No mês anterior, a taxa 
havia sido de 0,42%. Dos quatro subgrupos componentes, dois apresentaram 
acréscimo em suas taxas de variação, destacando-se materiais para estrutura, 
cuja taxa passou de 0,56% para 0,92%.  

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de 0,17%, em 
setembro, para 0,08%, em outubro. Neste grupo, vale destacar a 
desaceleração de refeição pronta no local de trabalho, cuja taxa passou de 
0,47% para -0,17%.  

Mão de obra 
O índice referente à Mão de Obra registrou variação de -0,01% em 

outubro, ante -0,04% no mês anterior. Esta variação deveu-se a ajustes nos 
níveis salariais de algumas ocupações.  

Capitais  
Duas capitais apresentaram aceleração em suas taxas de variação: Rio 

de Janeiro e São Paulo. Em contrapartida, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, 
Recife e Porto Alegre, registraram desaceleração. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55EC04CF1015F58098AF46E8F 

 
Voltar ao índice  

 

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&contentId=8A7C82C55EC04CF1015F58098AF46E8F
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&contentId=8A7C82C55EC04CF1015F58098AF46E8F
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

76% das empresas de tecnologia querem investir mais em Marketing 
Digital em 2018, aponta estudo 

 
25 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A Rock Content e a Resultados Digitais acabam de divulgar a 3ª edição 
da MarTech, pesquisa sobre o uso de estratégias de Marketing Digital no 
universo das empresas de tecnologia. Entre os dados levantados pela 
pesquisa, está o de que 76% das empresas do setor pretendem aumentar os 
investimentos em Marketing Digital no próximo ano. 

O relatório traz outras estatísticas e dados sobre o uso do marketing 
digital, como a constatação de que as companhias que adotam Marketing de 
Conteúdo geram 3 vezes mais visitas no próprio site e alcançam 3,3 vezes 
mais leads em relação aos negócios do que as que não usam esse tipo de 
estratégia. 

Outro dado trazido pelo estudo diz respeito ao modelo de aquisição 
empregado pelas empresas. Mais da metade (57,8%) dos negócios tem um 
modelo de aquisição de clientes misto, trabalhando estratégias Inbound e 
Outbound conjuntamente. 

O estudo traz, ainda, um dado alarmante: algumas empresas de 
tecnologia ainda não enxergam as áreas de marketing como a peça 
fundamental que são, o que pode ser percebido pelo número de negócios 
(15,2%) que não contam com ninguém integralmente dedicado a tocar essas 
ações. Contudo, esse número diminuiu em relação a 2016, quando 23,4% das 
empresas não possuíam nenhum funcionário exclusivamente para cuidar do 
Marketing. 

Confira, a seguir, mais algumas conclusões do estudo: 
– As redes sociais continuam sendo a maneira mais usada entre as 

empresas para gerar leads — ou seja, oportunidades de negócio (86,9%), 
seguido por envio de e-mail marketing (77,9%) e posts em blog (72%). 

– 75% dos respondentes disseram que já adotam estratégias de 
marketing de conteúdo em seus negócios. 

– Empresas que publicam no blog corporativo geram, em média, duas 
vezes mais visitas em relação àquelas que não publicam. 

– Negócios que divulgam ofertas de ebooks geram 2,3 vezes mais leads 
em relação àqueles que não investem nesta ação. 

– Entre os entrevistados, 70,5% já adotam um software de Automação 
de Marketing para alavancar os resultados da empresa. 

– 61,2% das empresas que responderam ao estudo afirmaram utilizar 
ferramenta de CRM em suas operações de venda. 

– O percentual do orçamento de Marketing dedicado a Marketing Digital 
em 2017, para cerca de 43% das empresas pesquisadas, foi de até 10%. 

Para coletar os dados da pesquisa Martech 2017, foram entrevistados 
652 profissionais de empresas de Software e Cloud, Aplicativo/Mobile, 
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Hardware, Telecomunicações e outros perfis que também se encaixam no setor 
de tecnologia. 

As entrevistas foram realizadas online, entre os dias 15 de agosto e 6 de 
setembro de 2017, e a amostragem foi formada por participantes voluntários de 
organizações de tecnologia. Para a divulgação, o questionário foi enviado via e-
mail e publicado em redes sociais como Facebook, Twitter e LinkedIn. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/76-das-empresas-
de-tecnologia-querem-investir-mais-em-marketing-digital-em-2018-aponta-
estudo/ 

 
Voltar ao índice 
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6. Comércio Eletrônico 

Empresas enfrentam dificuldades para se tornarem digitais 

 
25 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Apesar de reconhecer a importância da transformação digital, algumas 
organizações ainda enfrentam dificuldade para equilibrar os elementos necessários na 
entrega digital aos clientes. É o que aponta o novo relatório da Fujitsu Global – The 
Digital Transformation PACT. Dos mais de 1.600 líderes empresariais entrevistados 
em 13 países na Europa, Ásia, Oceania e América, 33% afirmaram já ter cancelado 
um projeto de transformação digital nos últimos dois anos com um custo aproximado 
de R$ 1,6 milhão, enquanto 28% já tiveram um projeto malsucedido, com valor de 
aproximadamente R$2,1 milhões. Além disso, o estudo revela: para 84% das 
empresas, seus clientes esperam que elas sejam mais digitais, enquanto 71% 
acreditam estar ultrapassadas em relação aos seus concorrentes. Vale ressaltar que 
66% dos executivos temem perder seus clientes como consequência da 
transformação. 

Perceber a transformação digital vai muito além da tecnologia. A pesquisa 
avaliou como as empresas se posicionam em relação aos quatro elementos 
estratégicos necessários para transformar digitalmente: Pessoas, Ações, Colaboração 
e Tecnologia (PACT). As organizações reconhecem a importância da transformação 
digital: 46% já implementaram projetos de transformação e 86% já estão se 
planejando para o impacto da tecnologia em seus negócios além dos próximos 12 
meses. No entanto, as empresas continuam enfrentando desafios nos quatro pilares 
do PACT. 

De acordo com Nilton Hayashi da Cruz, diretor de Marketing e de 
Desenvolvimento de Novos Negócios da Fujitsu no Brasil, a pesquisa é importante 
para reforçar a importância do equilíbrio entre os quatro pilares do PACT para alcançar 
sucesso na era da transformação digital. “É comum ouvirmos que as companhias 
precisam se adaptar e alcançar o sucesso digital, porém não devemos relacionar esse 
sucesso apenas ao fato de possuir tecnologias de ponta dentro da organização. Isso 
faz a diferença, mas muito mais que isso, a tecnologia precisa de colaboração. O 
equilíbrio entre os quatro elementos estratégicos guiará as empresas de TI que 
buscam inovar e se destacar nesse cenário de transformação constante”, completa. 

Pessoas 
Com relação à aproximação com pessoas envolvidas na transformação digital, 

a maioria dos líderes empresariais entrevistados (90%) tomam medidas para aumentar 
seu contato com a experiência digital. Com 70% admitindo que há uma clara ausência 
de habilidades digitais dentro da organização, 80% alegam que essa falta de 
habilidade é o maior obstáculo para abordar a segurança cibernética. Olhando para o 
futuro, as habilidades continuarão como uma questão comercial chave; 93% dizem 
que a equipe de funcionários será importante para o sucesso de sua organização nos 
próximos três anos, enquanto 83% acreditam que a inteligência artificial transformará 
as habilidades necessárias até 2020. 

Ações 
Olhando para as ações, ou seja, os processos e comportamentos necessários 

para que a transformação digital funcione, 90% dos líderes empresariais dizem que 
sua empresa possui uma estratégia digital claramente definida, enquanto 83% estão 
confiantes de que o resto dos colaboradores sabe do que se trata essa transformação. 
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No entanto, 74% afirmam que os projetos realizados geralmente não estão ligados à 
estratégia comercial abrangente. Já 72% dizem que os projetos digitais são a única 
maneira pela qual as organizações podem completar inovações significativas. 
Crucialmente, 66% dizem que o preço de falhas os levou à uma transformação digital 
tardia. 

Colaboração 
Resultados demonstraram que os líderes empresariais já tomam medidas 

positivas em relação à colaboração: Com 63% das empresas empreendendo ou 
planejando empreender projetos de co-criação, com parcerias incluindo especialistas 
em tecnologia (64%) e clientes existentes (42%). Surpreendentemente, 79% 
afirmaram estar dispostos a compartilhar informações confidenciais como parte desses 
projetos de co-criação. No entanto, 73% afirmam que a falta de resultados dentro de 
um prazo rápido poderia colocar fim às suas parcerias estratégicas. 

Tecnologia 
Quando se trata de tecnologia, os líderes empresariais planejam implementar 

uma ampla gama de sistemas. Nos próximos 12 meses, mais da metade tem a 
intenção de apresentar soluções de segurança cibernética (52%), Internet das Coisas 
(51%), Computação em Nuvem (47%) e Inteligência Artificial (46%). Os líderes 
empresariais estão conscientes do impacto disruptivo que as mudanças tecnológicas 
trarão, já que 86% dizem que a capacidade de mudança será crucial para 
sobrevivência nos próximos cinco anos. No entanto, 71% estão apreensivos com a 
capacidade da organização em se adaptar a tecnologias como inteligência artificial. 

“A introdução de novas tecnologias em um negócio sempre precisou de 
equilíbrio. No entanto, à medida que o ritmo das mudanças tecnológicas continua a 
aumentar, o equilíbrio nunca foi tão importante. Se não houver pessoas talentosas e 
capazes de usar as melhores aplicações e dispositivos, elas não têm sentido. Você 
pode ter as pessoas mais brilhantes e progressistas na sua empresa, mas eles vão 
mergulhar em uma cultura que sufoca a inovação. E nenhum negócio – não importa o 
quão grande, influente ou poderoso – pode ter sucesso sozinho no mundo do amanhã. 
Somente trazendo equilíbrio para esses quatro ingredientes vitais – Pessoas, Ações, 
Colaboração e Tecnologia – as organizações podem prosperar nesta era digital “, 
completa Tait. 

Metodologia: 
Esta pesquisa quantitativa foi realizada em julho e agosto de 2017 pela 

empresa de pesquisa independente Censuswide. Foram entrevistados 1.625 
tomadores de decisão em empresas de médio a grande porte em todo setor público, 
serviços financeiros, varejo e manufatura. Todos os entrevistados já apresentaram um 
projeto de transformação digital ou já manifestaram interesse em fazê-lo no futuro. 
Tamanho da amostra da pesquisa por país: Austrália (153), China (150), Finlândia e 
Suécia (150), França (150), Alemanha (151), Hong Kong (50), Irlanda (20), Itália (150), 
Japão (150), Cingapura (50), Espanha (151), Reino Unido (150) e Estados Unidos 
(150). 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/empresas-
enfrentam-dificuldades-para-se-tornarem-digitais/ 
 

Voltar ao índice   
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7. Mercado Imobiliário 

Linha pró-cotista para crédito imobiliário terá orçamento 35% menor em 
2018 

 
25 de Outubro de 2017 

Fonte: G1 
 
Conselho Curador do FGTS definiu orçamento de R$ 5 bilhões. Em 2017, 
foram disponibilizados R$ 7,74 bilhões e, na Caixa, linha está esgotada desde 
junho. 
 

O crédito imobiliário da linha pró-cotista FGTS, uma das mais baratas do 
país e que neste ano se esgotou na Caixa Econômica Federal no mês de 
junho, terá orçamento ainda mais limitado nos próximos anos. 

O orçamento aprovado pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) prevê o montante de R$ 5 bilhões por 
ano para a linha, o que representa uma queda de 35% ante os R$ 7,74 bilhões 
disponibilizados para 2017 (orçamento final já considerando remanejamentos). 
Em 2016, o orçamento foi de R$ 8,6 bilhões. 

A linha pró-cotista é hoje a que cobra os menores juros para quem não 
se enquadra nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Além da Caixa, 
o Banco do Brasil é o único que oferece a pró-cotista. Lá a linha continua 
disponível. Na Caixa, só voltará a ser oferecida em 2018. 

A expectativa do governo é que com a recuperação da economia, volte a 
crescer o volume de empréstimos oferecidos pelos bancos com recursos da 
caderneta de poupança e que a população de classe média seja menos 
dependente das linhas subsidiada com recursos do FGTS. 

“O Conselho manteve o valor de R$ 5 bilhões por ano, operado 
historicamente no pró-cotista, justamente para que os bancos voltem a operar 
com recursos da poupança para a classe média, e o FGTS seja mais voltado 
para a habitação popular, que é o foco do fundo”, afirma o coordenador-geral 
do FGTS, Bolivar Moura Neto. 

Em comunicado divulgado pelo Ministério do Trabalho, ele destacou que, 
em meio à crise econômica, os bancos reduziram o volume de crédito 
imobiliário com recursos da caderneta de poupança. 

“Os bancos, somados, financiaram 140 mil unidades nos últimos 12 
meses. Só o FGTS financiou 470 mil unidades nesse período. Então, 
praticamente o FGTS é que está sustentando o mercado imobiliário”, disse. 

Crédito em queda e demanda ainda fraca 
Este é o terceiro ano seguido de queda no volume de crédito concedido 

para compra e construção de imóveis. A última projeção da Associação 
Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) para o 
resultado do ano prevê queda de 3,5% em 2017. Mantida a previsão atual, os 
bancos devem conceder R$ 45 bilhões por meio do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), o que seria o pior nível desde os R$ 40 
bilhões apurados em 2008. 
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Entre os fatores que podem contribuir para aumentar o crédito imobiliário 
nos próximos meses estão a melhora dos indicadores de emprego e de 
confiança de empresários e consumidores, e também a tendência de reversão 
do movimento de fuga de recursos da caderneta de poupança, que financiam 
boa parte das linhas oferecidas pelos bancos. 

Do orçamento de R$ 85,5 bilhões do FGTS para 2018, R$ 69,4 bilhões 
serão destinados para a área de habitação, considerada o carro-chefe do 
orçamento do Fundo. A maior parte desses recursos é para habitação popular, 
com estimativa de R$ 62 bilhões por ano até 2020 e R$ 62,5 bilhões em 2021. 

"A previsão do Conselho é de que os recursos para habitação atendam a 
528,3 mil pessoas no próximo ano; 525,8 mil em 2019 e, também, em 2020; 
com mais 525,3 mil em 2021. O total chega a mais de 2,1 milhões de moradias 
financiadas com o FGTS nos próximos quatro anos", informou o Ministério do 
Trabalho. 

No saneamento básico, o orçamento prevê R$ 6,8 bilhões em 2018 e 
mais R$ 6 bilhões por ano até 2021. Já para a infraestrutura urbana, a 
estimativa é de R$ 8,6 bilhões no ano que vem, com outros R$ 7 bilhões por 
ano até 2021. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/linha-pro-cotista-para-credito-imobiliario-
tera-orcamento-35-menor-em-2018.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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8. Logística – Transporte Aéreo 

Governo anuncia concessão de 13 aeroportos à iniciativa privada 

 
25 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Treze aeroportos foram incluídos no Programa Nacional de 
Desestatização por meio do Decreto 9.180/17 assinado pelo presidente Michel 
Temer e publicado na edição de hoje (25) do Diário Oficial da União. Pelo 
decreto, os aeroportos ficam qualificados no âmbito do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI), da Presidência da República. 

Os 13 empreendimentos poderão ser concedidos à iniciativa privada 
individualmente ou em blocos, conforme decisão que será embasada pelos 
estudos de modelagem da desestatização, conforme detalhado no texto. 

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil será responsável 
pela condução e aprovação dos estudos, projetos e levantamentos e pelas 
investigações que subsidiarão a modelagem das medidas de desestatização, 
de acordo com o decreto. 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ficará responsável pela 
realização e acompanhamento das medidas de desestatização, sob a 
supervisão do ministério. 

Em julho, o governo anunciou 57 projetos de concessões e privatizações 
de empresas públicas, entres eles 14 aeroportos – incluindo o de Congonhas, 
segundo maior do país, com movimento de 21 milhões de passageiros por ano. 
Congonhas, no entanto, ficou fora da lista publicada hoje no Diário Oficial. 

No último dia 20, o Ministério dos Transportes divulgou nota informando 
que o governo reavalia manter os planos de leiloar no próximo ano a 
concessão de Congonhas. Na nota, o ministério informou que o ministro 
Maurício Quintella apresentou ao presidente Michel Temer estudos e análises 
mostrando que a concessão poderia prejudicar a sustentabilidade da Infraero. 

Os seguintes aeroportos serão concedidos: Eurico de Aguiar Salles, em 
Vitória (ES); Gilberto Freyre, em Recife (PE); Marechal Rondon, em Várzea 
Grande (MT); Aeroporto de Macaé, em Macaé (RJ); Orlando Bezerra de 
Menezes, Juazeiro do Norte (CE); Presidente Castro Pinto, em Bayeux (PB); 
Presidente João Suassuna, em Campina Grande (PB); Santa Maria, em 
Aracaju (SE); Zumbi dos Palmares, em Maceió (AL); Maestro Marinho Franco, 
em Rondonópolis (MT); Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop (MT); 
Piloto Oswaldo Marques Dias, em Alta Floresta (MT); Aeroporto de Barra do 
Garças, em Barra do Garças (MT); 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/governo-anuncia-
concessao-de-13-aeroportos-iniciativa-privada 
 

Voltar ao índice 
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9. Curtas 

Governo autoriza refinanciamento de débitos tributários: entenda como 
funciona 

 
25 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Regras vão permitir que devedores fiquem em dia com compromissos fiscais 
 

Empresas e pessoas físicas poderão renegociar dívidas tributárias com 
a Receita Federal. O Governo do Brasil sancionou, nesta quarta-feira (25), lei 
que cria condições de parcelamento e oferece descontos em multas para quem 
aderir às regras de refinanciamento. Os juros e multas podem ser reduzidos em 
até 90%, dependendo da modalidade de renegociação. 

O programa de refinanciamento é direcionado a pessoas físicas e 
empresas, inclusive as que tiverem em recuperação judicial e em regime 
especial de tributação. Podem ser renegociadas dívidas vencidas até 30 de 
abril. As dívidas de parcelamento anteriores também poderão entrar no 
programa e a adesão pode ser feita até 31 de outubro. 

Como aderir 
Para entrar na renegociação, o contribuinte precisa escolher entre uma 

das modalidades de refinanciamento. Elas exigem uma entrada, que pode ser 
parcelada, e oferecem opções para pagamento do restante do débito, como 
parcelamento do que sobrar da futura e pagamento com crédito a receber em 
função de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido (CSLL). 

Cada tipo de financiamento oferece descontos diferentes para juros e 
multas, que vão de 25% a 90%. O parcelamento máximo previsto no programa 
é de 175 vezes. Para as dívidas de até R$ 15 milhões, poderá ser dada 
entrada menor que as previstas para outros devedores. 
 

Voltar ao índice 
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10. Feiras 

 
24/10/2017 até 26/10/2017 – FENALAW 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/10/2017 até 28/10/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
26/10/2017 até 28/10/2017 – CONGRESSO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS 
EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/10/2017 até 29/10/2017 – FEIRA DAS ESMERALDAS 
Setor: Mineração 
Local: Club do Ian 
Cidade: Campos Verdes - GO 
 
28/10/2017 até 28/10/2017 – FESTIVAL DO CAFÉ 
Setor: Agronegócio 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/11/2017 até 04/11/2017 – SLOW BREW BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Pavilhão Bienal - Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – SUL BELEZA 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – BEAUTY NORDESTE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador – BA 
 
06/11/2017 até 10/11/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
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07/11/2017 até 08/11/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/11/2017 até 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – NT EXPO - NEGÓCIO NOS TRILHOS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade:  São Paulo – SP 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado - RS 
 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


